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INFORMACJA 
 

z wyników kontroli prawidłowości obrotu  

akumulatorami samochodowymi i bateriami. 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie DIH-702-5(1)/17/MB z 4 stycznia 2017 roku Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole w I i IV kwartale 2017 r. na terenie miasta 

Łodzi i województwa łódzkiego.  

 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Łącznie kontrolami objęto 9 przedsiębiorców (2 hurtownie, 7 placówek handlu detalicznego ) 

prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową baterii i akumulatorów przenośnych 

lub akumulatorów rozruchowych kwasowo-ołowiowych do pojazdów samochodowych oraz 

sprzedawców detalicznych oferujących sprzęt elektryczny lub elektroniczny w całości albo w części 

zasilany bateriami lub akumulatorami lub przystosowany do tego rodzaju zasilania. 

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Ogółem w 9 placówkach poddano ocenie 39 partii wyrobów, w tym 35 partii baterii, akumulatorów 

przenośnych i akumulatorów samochodowych oraz 4 partie sprzętu zasilanego bateriami 

lub akumulatorami. 

Zakresem kontroli objęto: 

 Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów, 

 Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu, 

 Prawidłowość i legalność wykonywania działalności, 

 Prawidłowość udzielania gwarancji, 

 Inne ustalenia kontroli: 

a) zamieszczanie numerów rejestrowych wprowadzającego na fakturach VAT, 

b) przekazanie informacji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Urzędu 

Marszałkowskiego, 

 Badania laboratoryjne.  

 

W trakcie kontroli pobrano próbki do badań laboratoryjnych: 

 z 1 partii baterii – w celu sprawdzenia zawartości kadmu, ołowiu i rtęci w bateriach, 

 z 1 partii akumulatorów samochodowych – w celu sprawdzenia zawartości kadmu i rtęci. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli u 2 sprzedawców detalicznych zakwestionowano 

łącznie 8 partii wyrobów w zakresie oznakowania. 
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USTALENIA KONTROLI 

 

4.1. Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów. 

We wszystkich 9 skontrolowanych placówkach zbadano łącznie 35 partii wyrobów w tym: 

 22 partie baterii i akumulatorów przenośnych - w  5 placówkach, 

 13 partii akumulatorów rozruchowych kwasowo-ołowiowych do pojazdów samochodowych -  

w  4 placówkach. 

a) Oznakowanie symbolem selektywnego zbierania. 

W 1 kontrolowanej placówce 5 partii ocenianych ogniw nie posiadało widocznego, czytelnego 

i trwałego oznakowania symbolem selektywnego zbierania odpadów, zgodnym z wzorem 

określonym w załączniku nr 3 do ustawy o bateriach i akumulatorach, co było niezgodnie 

z art. 9 ust.1 tejże ustawy. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży 

zakwestionowane ogniwa do czasu prawidłowego ich oznakowania. Do właściwego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska skierowane zostało pismo informujące 

o stwierdzonej nieprawidłowości. 

Pozostałe 30 partii baterii i akumulatorów przenośnych oraz akumulatorów samochodowych 

zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach były w sposób widoczny, czytelny 

i trwały oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony 

w załączniku nr 3 do ww. ustawy. 

 

b) Informacje o warunkach i trybie zwrotu akumulatorów samochodowych. 

W 4 placówkach, w których oferowane były do sprzedaży akumulatory samochodowe, 

sprawdzono dla 13 partii tych wyrobów, czy zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o bateriach 

i akumulatorach – do akumulatorów samochodowych zostały dołączone informacje 

o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.  

U 1 sprzedawcy detalicznego zakwestionowano 3 partie akumulatorów samochodowych 

w zakresie ich oznakowania z uwagi na fakt, że akumulatory te nie posiadały dołączonej 

informacji o zorganizowanych dla nich punktach zbierania zużytych akumulatorów. 

Kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania naprawcze i wycofał z obrotu 

handlowego zakwestionowane 3 partie akumulatorów. 

Do dystrybutora zakwestionowanych akumulatorów skierowano wystąpienie pokontrolne, 

przedsiębiorca poinformował o dokonaniu poprawy oznakowania poprzez dołączenie  

do wyrobów informacji o punktach zbierania zużytych akumulatorów.  

We wszystkich 4 placówkach były uwidocznione informacje dotyczące warunków i trybu 

zwrotu zużytych akumulatorów samochodowych oraz o zorganizowanych dla nich punktach 

zbierania. 

 

4.2. Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu. 

W 2 placówkach detalicznych oferujących sprzęt w całości albo w części zasilany bateriami lub 

akumulatorami lub przystosowany do tego rodzaju zasilania wytypowano do badania 4 partie  

w postaci budzików kwarcowych. 
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W toku kontroli stwierdzono, że zgodnie z art. 11 ust. 1ustawy o bateriach i akumulatorach 

we wszystkich ocenianych wyrobach możliwe było łatwe usuniecie zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów.  

Ponadto do  sprzętu  dołączone były instrukcje zawierające informacje o: 

 sposobie bezpiecznego usunięcia akumulatorów z tego sprzętu  

 rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów (art. 11 ust.2 i 3 ww. ustawy). 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

4.3. Prawidłowość i  legalność działalności. 

 

4.3.1. Legalność wykonywania działalności. 

 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że faktycznie wykonywana przez 9 kontrolowanych 

przedsiębiorców działalność gospodarcza była zgodna z zakresem zgłoszonym organowi 

ewidencyjnemu (tj. w zależności od rodzaju podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).  

 

4.3.2. Prawidłowość wykonywania działalności. 

a) Sprzedawcy detaliczni. 

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 7 jednostkach handlu detalicznego, w tym: 

 4 placówkach, w których oferowano baterie i akumulatory przenośne, 

 3 placówkach prowadzących wyłącznie sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

do pojazdów samochodowych.  

We wszystkich 4 kontrolowanych jednostkach prowadzących sprzedaż baterii i akumulatorów 

przenośnych, zebrane zużyte baterie przenośne i  akumulatory przenośne przyjmowane były 

od użytkowników końcowych przez udostępnienie pojemnika na zużyte przenośne baterie  

i  akumulatory, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie. 

Kontrolowani przedsiębiorcy przekazywali zebrane zużyte baterie i akumulatory sprzedawcom 

hurtowym lub na podstawie zawartych umów przedsiębiorcom prowadzącym ich utylizację. 

Ustaleń tych dokonano w toku przeprowadzonych kontroli na podstawie okazanych kart 

przekazania odpadów i faktur VAT. 

 

W toku kontroli przeprowadzonych u 3 sprzedawców detalicznych oferujących akumulatory 

kwasowo-ołowiowe do pojazdów samochodowych stwierdzono, że przedsiębiorcy: 

 przyjmowali od użytkowników końcowych zużyte akumulatory samochodowe, 

 w przypadkach gdy przy sprzedaży akumulatorów kupujący nie przekazywali 

zużytych akumulatorów samochodowych, sprzedający: 

o pobierali od kupującego opłatę depozytową, co potwierdzali odpowiednim dokumentem, 

zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 maja 

2010 r w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu 

potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 878). 
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o w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjmowali  zużyte akumulatory 

kwasowo-ołowiowe do pojazdów samochodowych oraz zwracali pobraną opłatę 

depozytową, odnotowując ten fakt na dokumencie potwierdzającym jej przyjęcie, 

 w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży umieścili informacje o : 

o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej 

opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży, 

o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zorganizowanych 

przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego akumulatory sprzedawali. 

W toku przeprowadzonych kontroli, na podstawie okazanych kart przekazania odpadów i faktur 

VAT ustalono, że wszyscy sprzedawcy przekazywali przyjęte od użytkowników zużyte 

akumulatory samochodowe dostawcom lub przedsiębiorcom prowadzącym przetwarzanie zużytych 

akumulatorów. 

 

b) Sprzedawcy hurtowi. 

Kontrole przeprowadzono łącznie w 2 jednostkach handlu hurtowego, w tym: 

 1 placówce, w której oferowano baterie i akumulatory przenośne,  

 1 placówce prowadzącej wyłącznie sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

do pojazdów samochodowych.  

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w 1 placówkach stwierdzono, że zgodnie 

z art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową : 

 przyjmowali zużyte przenośne baterie i akumulatory od użytkowników końcowych oraz 

 sprzedawców detalicznych, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie, 

 przekazywali zużyte baterie i zużyte akumulatory zbierającemu zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory. 

Przedsiębiorcy okazali w toku kontroli dokumenty w postaci „Dowodów przekazania odpadu” 

świadczące o przekazywaniu zużytych baterii przenośnych lub akumulatorów samochodowych, 

przyjętych od kontrahentów, przedsiębiorcom prowadzącym ich utylizację.  

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

c) Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii 

i zużytych akumulatorów 

W toku kontroli stwierdzono, że żadna z kontrolowanych placówek nie prowadziła usług 

w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

 

4.4. Sprawdzenie prawidłowości udzielania gwarancji. 

We wszystkich 9 placówkach sprawdzono dla 35 partii baterii i akumulatorów, czy wydawane były 

karty gwarancyjne.  

Ustalono, że w 5 jednostkach dla 22 partii baterii i akumulatorów przenośnych producenci 

nie udzielali gwarancji natomiast w  4 placówkach 13 ocenianych partii akumulatorów kwasowo-

ołowiowych do pojazdów samochodowych posiadało wydane przez producentów karty 

gwarancyjne. Stwierdzono, że wydane karty gwarancyjne sporządzone były w języku polskim, 
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sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd oraz zgodnie z przepisami 

art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z późn. zm.) zawierały: 

 nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 

 uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. 

Sprawdzono również zgodność zapisów w kartach gwarancyjnych dołączonych 

do akumulatorów z wymaganiami ww. art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego w zakresie zapisu: 

„gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.  

W 1 placówce zakwestionowano 3 partie akumulatorów samochodowych z uwagi na brak 

ww. zapisu w dołączonych dokumentach gwarancyjnych, co naruszało ww. postanowienia Kodeksu 

cywilnego. Skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do dystrybutora, który w odpowiedzi 

poinformował o uzupełnieniu brakującego zapisu w kartach gwarancyjnych. Wystąpienie 

pokontrolne przekazano do wiadomości WIIH właściwego miejscowo dla dystrybutora 

kwestionowanych akumulatorów samochodowych. 

W zapisach pozostałych kart gwarancyjnych, dołączonych do kontrolowanych partii akumulatorów 

samochodowych, nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Żadna z kontroli nie była przeprowadzona u przedsiębiorcy wydającego gwarancje (producentów, 

importerów) wobec czego nie sprawdzano czy gwarant wydaje oświadczenia gwarancyjne 

utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.  

Gwarancje na sprzedawane wyroby udzielane były bezpłatnie. 

 

4.5. Inne ustalenia kontroli. 

a) Sprawdzenie umieszczenia numeru rejestrowego przedsiębiorcy wprowadzającego 

na fakturach.  

We wszystkich 9 placówkach na podstawie analizy okazanych faktur zakupu sprawdzono,  

czy dostawcy ocenianych baterii i akumulatorów, będący wprowadzającymi te wyroby do obrotu, 

posiadali nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy i czy zgodnie 

z wymaganiami art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach, umieszczali go na dokumentach 

związanych z obrotem bateriami i akumulatorami. 

W trakcie kontroli ustalono, że 1 partia baterii przenośnych i 4 partie akumulatorów 

samochodowych były zakupione przez kontrolowanych przedsiębiorców od wprowadzających  

je do obrotu. Na  fakturach wystawionych przez 3 podmioty wprowadzające te wyroby do obrotu 

były umieszczone wymagane numery rejestrowe GIOŚ. 

Natomiast pozostałe 9  partii badanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych do pojazdów 

samochodowych oraz 21 partii baterii i  akumulatorów przenośnych zostało zakupionych przez 

kontrolowanych przedsiębiorców od dystrybutorów niebędących wprowadzającymi do obrotu 

w rozumieniu art. 6 pkt 22 ustawy o bateriach i akumulatorach) i w związku z powyższym 

na dokumentach sprzedaży nie było umieszczonych numerów rejestrowych GIOŚ tych podmiotów. 
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b)  Przekazanie danych dotyczących podmiotów wprowadzających i dystrybutorów. 

Po zakończeniu kontroli zgromadzone dane dotyczące 3 przedsiębiorców wprowadzających 

do obrotu w Polsce akumulatory samochodowe oraz sprzedawców detalicznych, którzy zgodnie  

z wymaganiami art. 54 ustawy o bateriach i akumulatorach pobierają opłatę depozytową, 

przekazano do właściwych miejscowo marszałków województw. 

 

4.6. Badania laboratoryjne.  

W 2 kontrolowanych placówkach, zgodnie z założeniami programu kontroli, pobrano do badań 

laboratoryjnych próbki: 

- z 1 partii baterii jednorazowego użytku (baterie guzikowe), 

- z 1 partii akumulatorów kwasowo-ołowiowych do pojazdów samochodowych.  

Przeprowadzone w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy 

Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania zawartości kadmu, ołowiu 

i rtęci w bateriach jednorazowego użytku oraz badania zawartości kadmu, i rtęci w akumulatorach 

kwasowo-ołowiowych wykazały dla obu partii zbadanych wyrobów zgodność z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


